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מדינת ישראל
משרד הפנים
ועדה מקצועית לביוב

פרוטוקול ישיבה מספר 2007001
תאריך הישיבה  :יום רביעי  ,ה' שבט תשסז 24/01/2007 ,
פרוטוקול ישיבה מספר  2007001מקום הישיבה  :רחוב הרצל  ,91רמלה
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מספר
1
2
3
4
5
6
7

עמוד:
תאריך:

שם
בקשה ועדה מקומית  -מח /ש : 530 /תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף ,חולדה ,משמר דוד.
בקשה ועדה מקומית  -מח /ש : 532 /פרשה טכנית לאיסוף וסילוק שפכים.
תוכנית  -מח : 224 /מוביל מים וקולחים ארצי  -פרוייקט  6150התוואי :מחדרה דרך
ראש העין עד יסודות.
בקשה ועדה מקומית  -מח /ש : 531 /רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק
שפכים.
בקשה ועדה מקומית  -מח /ש : 534 /יסודות-נצר חזני ,סלוק שפכים.
נושא  -מחוז מרכז  :נושא כללי
בקשה ועדה מקומית  -מח /ש : 522 /חבור ישובים צפוניים למט"ש נשר ,מועצה
אזורית ח.מודיעין
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סטטוס
נדון
נדון
נדון
נדון
נדון
לא נדון
לא נדון

פרוטוקול ישיבה מספר  2007001 :תאריך הישיבה 24/01/2007 :
חברי הועדה
נכחו:
אתי בורלא  ,מוזמן  ,נציג שר הבריאות
רימה גנזל  ,מוזמן  ,נציג שר הבריאות
דוד פיק  ,מוזמן  ,נציג שר הפנים
אהוד לשם ,יועץ לשכת התכנון,משרד הפנים
ורד אדרי  ,מוזמן  ,נציג שר איכות הסביבה
הילה גיל ,מוזמן,נציבות המים
מיכאל גלפרין  ,מוזמן  ,נציבות המים
ג'ורג'י זק  ,מוזמן  ,נציג שר הבינוי והשיכון
אברהם שוורץ  ,מוזמן  ,נציג שר החקלאות
נעדרו
עפר גרידינגר  ,מתכנן המחוז  ,נציג שר הפנים
עפרה חבקין  ,מוזמן  ,נציג שר הבריאות
בת שבע קופטש  ,מוזמן  ,נציג שר איכות הסביבה
גידי מזור  ,מוזמן  ,נציג שר איכות הסביבה
גיורא אלון  ,מוזמן  ,נציג שר תשתיות לאומיות
אורלי זיו  ,מוזמן  ,נציבות המים
שרה אלחנני  ,מוזמן  ,נציבות המים
רבקה אבלסון  ,מוזמן  ,נציג שר הבינוי והשיכון
רותי פרום אריכא  ,מוזמן  ,נציג שר החקלאות
ליאורה עובדיה ,מזכירת הועדה

עמוד:
תאריך:
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בקשה ועדה מקומית  -מח /ש : 530 /תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף ,חולדה ,משמר דוד .נדון

נוכחים:
מוזמנים
וקסמן גוברין ,גלי ,גוש עציון  ,54030 ,7גבעת שמואל
פ.טיקטין-ג.גולנד מהנדסים יועצים ,טשרניחובסקי  ,86רחובות
יובל אנוך ,מ.א .גזר
איתי שור ,מנהל עסקי ,משמר דוד
וקסמן גוברין הנדסה ,רחלי ,גוש עציון  ,7גבעת שמואל
אלטשולר גדעון ,יו"ר ועד כרמי יוסף ,כרמי יוסף
הברי אברהם ,חבר ועד ,התאנה  ,25כרמי יוסף
צפריר ויינשטיין ,וילסון  ,6תל אביב-יפו
נעדרים:
מוזמנים
פטר וייס ,יו"ר מ.א.גזר
חיה הכט ,מפקח נפתי משרד הבריאות ,מס דני  ,72100 ,3רמלה
מזכיר מושב גזר
משה אורון ,מהנדס ועדה מקומית לודים
מקום התוכנית :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :לודים ,תחום שיפוט :גזר ,ישוב :חלדה
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :לודים ,תחום שיפוט :גזר ,ישוב :משמר דוד
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :לודים ,תחום שיפוט :גזר ,ישוב :כרמי יוסף
בעלי עניין :
סוג
אחר
עורך הבקשה

תת סוג

עורך הבקשה

שם משפחה
ועדה מקומית לודים
פ.טיקטין-ג.גולנד
מהנדסים יועצ
פ.טיקטין-ג.גולנד
מהנדסים יועצ

שם פרטי

תעודת זהות

שם חברה

ישוב /רשות :מ.א .גזר.
החלטה :
סוג הפרוייקט :קו מאסף.
רקע /תאור הפרוייקט :התכנית מציגה חיבור יישובי מ.א .גזר :כרמי יוסף ,חולדה ,משמר דוד למט"ש איילון ,בהמשך
להחלטת הועדה המקצועית לביוב מתאריך .05.09.06
החלטה:
בהמשך להחלטה מיום  ,05.09.06הועדה מחליטה לאשר את התכנית בתנאים הבאים:
.1לאמץ את העיקרון המוצג בתכנית האב של חיבור למט"ש איילון-התוואי יהיה ע"פ התכנית כללית מינואר .2007
.2הגשת תכנית הנדסית מפורטת לקו +תחנות השאיבה לאישור ועדת הביוב.
.3ביטול בריכת החמצון של משמר דוד ושיקום השטח בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
.4ניתוק השפכים הגולמיים המועברים למאגר נען ולמאגר חמד.

עמוד:
תאריך:
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בקשה ועדה מקומית  -מח /ש : 532 /פרשה טכנית לאיסוף וסילוק שפכים .נדון

נוכחים:
מוזמנים
הנדסה וטכנלוגיה בע"מ אי.אי.טי ישראל ,מגיש הבקשה ,בית שמאי  ,67018 ,8תל אביב-יפו
שלמה אלימלך ,ראש מועצה גן רווה
עוזי אפרת ,מנהל פרוייקטים ,גאליה
עמי הרסון ,מתכנןEET,
אנה קוגן ,מהנדסת ו.מקומית שורקות ,גבעת ברנר ,טלפון ,03-5501495:פקס08-9419017:
נעדרים:
מוזמנים
רפי אזואלס-מפקח נפתי ,משרד הבריאות ,רמז  ,20רחובות
מזכיר מושב בית עובד
מקום התוכנית :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :שורקות ,תחום שיפוט :גן רוה ,ישוב :בית עובד
בעלי עניין :
סוג
מגיש הבקשה

תת סוג

שם משפחה
אי.אי.טי ישראל

שם פרטי
הנדסה
וטכנלוגיה
בע"מ

תעודת זהות

שם חברה

ישוב /רשות :מ.א .גן רווה ,בית עובד.
החלטה :
סוג הפרוייקט :קו מאסף+תכנית ביוב.
רקע /תאור הפרוייקט :התכנית מציגה הקמת מערכת ביוב בישוב בית עובד .התכנית כוללת הקמת שתי תחנות לשאיבת
שפכים ביישוב.
החלטה:
הועדה מחליטה לאשר את התכנית בתנאים הבאים:
.1תאום התכנית מול מתכנני קו המים לישוב.
.2מתן פתרון לחיבור תחנת התדלוק הסמוכה למערכת האיסוף לביוב ,בתאום עם המועצה האזורית גן רווה.
.3הגשת תכנית מפורטת לתחנות השאיבה בהתאם לנוהל המקובל לועדת ביוב.
תנאים להפעלה:
ביטול כל הבורות הסופגים הקיימים במושב.
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תוכנית  -מח : 224 /מוביל מים וקולחים ארצי  -פרוייקט  6150התוואי :מחדרה דרך ראש העין עד יסודות .נדון

נוכחים:
מוזמנים
משרד התשתיות הלאומיות נציבות המים ,מגיש התכנית ,מעורב ,המסגר  ,14תל אביב-יפו
תהל מהנדסים יועצים בע"מ דורון קובץ ,עורך התכנית ,אבן גבירול  ,54תל אביב-יפו ,פקס03-6924423:
דן פרי ,יועץ,נציבות המים ,הארבעה  ,20תל אביב-יפו
איריס ברקוביץ ,חב' מקורות ,אזור התעשיה  ,72100 ,רמלה
עפר רמתי ,תה"ל ,אבן גבירול  ,54תל אביב-יפו
חב' מקורות מאיה שטרית ,מהנדסת איכות סביבה ,אזור התעשיה  ,72100 ,רמלה
נעדרים:
מוזמנים
דב ניב ,חב' מקורות ,אזור התעשיה  ,72100 ,רמלה
מטרות התכנית :
ליעד שטחים למובילי מים וקולחין ולמתקנים הנדרשים לצורך תפעולם.
מקום התוכנית :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :טירה ,תחום שיפוט :טירה ,ישוב :טירה
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :כפר סבא ,תחום שיפוט :כפר סבא ,ישוב :כפר סבא
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :לוד ,תחום שיפוט :לוד ,ישוב :לוד
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :עמק חפר ,תחום שיפוט :עמק חפר ,ישוב :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :לב השרון ,תחום שיפוט :לב השרון ,ישוב :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :דרום השרון ,תחום שיפוט :דרום השרון ,ישוב :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :לודים ,תחום שיפוט  ,:ישוב :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :שורקות ,תחום שיפוט  ,:ישוב :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :מזרח השרון ,תחום שיפוט  ,:ישוב :
בעלי עניין :
סוג
מגיש התכנית
עורך התכנית

תת סוג
מעורב

שם משפחה
נציבות המים
דורון קובץ

שם פרטי
משרד
התשתיות
הלאומיות
תהל
מהנדסים
יועצים בע"מ

תעודת זהות

שם חברה

ישוב /רשות :מחוז מרכז.
החלטה :
סוג הפרוייקט :מאסף קולחים ארצי.
רקע /תאור הפרוייקט :התכנית מציגה מובל קולחים ארצי בתוואי המוביל הארצי.
התכנית היא מכוח תמ"א  - 34תכנית מתארית.
החלטה:
הועדה מחליטה לאשר את התכנית בתנאים הבאים:
 .1קיום התנאים לביצוע התכנית לפי מכתבה של אתי בורלא -מהנדסת משרד הבריאות מיום  ,31.10.04כדלקמן:
א.במובל יוזרמו מי שפד"ן בלבד.
ב.בכל מקרה התוואי לא יעלה על רדיוסי מגן א' של קידוחי מי השתיה.
ג.כל איכות אחרת של קולחים תחייב אישור משרד הבריאות.
 .2ביטול סעיף מס' ) 15.2ג' ( מהוראות התכנית ,לעניין נופש ותיירות.
 .3חיבור מאגרים אזוריים לקו הקולחים הארצי ,יהיה בתאום עם נציבות המים.
 .4ייעשה תאום בין מתכנני התכנית לחברת מקורות שהעלתה בדיון מספר הסתייגויות לתכנית.

עמוד:
תאריך:
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בקשה ועדה מקומית  -מח /ש : 531 /רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים .נדון

נוכחים:
מוזמנים
א.נ .קפלן הנדסה ופרוייקטים ,מגיש הבקשה ,מצר ,פקס04-6387810:
יצחק גניגר-החב' הכלכלית ,מ.א .עמק חפר
יוני שוהמי ,מ.א .עמק חפר
ארנון קפלן ,א.נ.קפלן הנדסה ,מצר
נעדרים:
מוזמנים
מנחם רייס ,מפקח נפתי משרד הבריאות ,שד ויצמן  ,23נתניה
לארה גלייזר ,מהנדסת ו.מקומית עמק חפר ,מדרשת רופין ,טלפון ,053-527409:פקס09-8987719:
מקום התוכנית :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :נתניה ,תחום שיפוט :נתניה ,ישוב :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :עמק חפר ,תחום שיפוט :עמק חפר ,ישוב :כפר ויתקין
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :עמק חפר ,תחום שיפוט :עמק חפר ,ישוב :מכמרת
בעלי עניין :
סוג
מגיש הבקשה

תת סוג

שם משפחה
א.נ .קפלן הנדסה
ופרוייקטים

שם פרטי

תעודת זהות

שם חברה

החלטה :
ישוב /רשות :מ.א .עמק חפר ,מכמורת.
סוג הפרוייקט :תכנית ביוב לישוב מכמורת.
רקע /תאור הפרוייקט :התכנית מציגה הקמת מערכת ביוב בישוב מכמורת .חלק מהבתים יחוברו למערכת הביוב באמצעות
תחנות ביתיות לשאיבת שפכים .הקטע המזרחי יחובר גרביטציונית לתחנת השאיבה מרכזית מחוץ לגן לאומי אלכסנדר.
נבחנו מספר חלופות לפתרון .בכל החלופות לא נמצא פתרון קונבנציונלי לישוב הותיק )המערבי( מלבד פתרון של שימוש
בתחנות שאיבה קטנות בבתים .נפח מיכלי האגירה הביתיים יאפשר איגום של  24שעות בממוצע ללא הפעלת השאיבה.
מדובר על תכנית יחודית שנדרשת בגלל נתונים יחודיים של השטח:
גובה פני השטח  1-1.5מ' מעל גובה הפן הביני וקיים חשש להנחת קווי ביוב בשכבת הפן הביני הן בשל החשש לשלמותם
ולכניסת מים מליחים לרשת הביוב וכן בשל החשש כי יעלו לפני השטח.
החלטה:
הועדה מחליטה לאשר את התכנית בתנאים הבאים:
 .1הגשת תכנית מפורטת לתחנת השאיבה בהתאם לנוהל המקובל.
תנאים להפעלה:
ביטול המתקן המקומי לביוב והחזרת השטח לקדמותו בהתאם להוראות המשרד להג"ס.
.1
ביטול כל הבורות הסופגים במושב.
.2
ביצוע תחזוקה תקופתית באחריות המועצה האזורית.
.3

עמוד:
תאריך:
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בקשה ועדה מקומית  -מח /ש : 534 /יסודות-נצר חזני ,סלוק שפכים .נדון

נוכחים:
מוזמנים
ש .ברג'יק,רן ברג'יק ,עמינדב  ,67898 ,23תל אביב-יפו
יגאל שקד ,מ.א .נחל שורק
דניאל בראון ,מנכ"ל מט"ש נשגב ,כפר שמואל  ,99788 ,1כפר שמואל
נעדרים:
מוזמנים
אלי אסקוזידו ,ר' מ' נחל שורק
רפי אזואלס ,מפקח נפתי משרד הבריאות ,רמז  ,20רחובות
ירון בינון ר' מועצה ,יו,ר תאגיד לביוב נשגב ,פינס  ,70700 ,1גדרה
אנה קוגן ,מהנדסת ו.מקומית שורקות ,גבעת ברנר ,טלפון ,03-5501495:פקס08-9419017:
מקום התוכנית :
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון :שורקות ,תחום שיפוט :נחל שורק ,ישוב :יסודות

מסמכים :
בעלי עניין :
סוג
מגיש הבקשה
אחר

תת סוג

שם משפחה
ש.ברז'יק ,ברז'יק
מהנדסים
ועדה מקומית
שורקות

שם פרטי

תעודת זהות

שם חברה

ישוב  /רשות :מ.א .נחל שורק ,יסודות.
החלטה :
סוג הפרוייקט :קו מאסף+נספח ביוב.
רקע /תאור הפרוייקט:
בתאריך  22.1.07אישרה הועדה המחוזית להפקדה את תכנית בר 315 /להרחבת מושב יסודות לצורך קליטת מפוני נצר חזני.
בסעיף  5להחלטה נקבעו שלבי ביצוע בנושא מערכת הביוב.
בהמשך לאמור לעיל ,הוצג לועדת ביוב נספח ביוב לתכנית בר 315 /הכולל הקמת מערכת ביוב לצורך הרחבת מושב יסודות +
הבניה למפוני נצר חזני וכן חיבור הישוב כולו למט"ש נשגב .כמו כן נדרש שינוי קטע קצר של קו קולחים ממאגר חולדה למאגר
יסודות באזור המיועד לבניה.
החלטה:
הועדה מחליטה לאשר את התכנית בתנאים הבאים:
.1הגשת תכניות ביוב מפורטות לאישור משרדי הבריאות ,הג"ס וחקלאות.
.2התחייבות המועצה האזורית נחל שורק לביצוע שיקום בריכות הביוב הקיימות בהתאם להנחיות המשרד להג"ס.
תנאים להפעלה:
ביטול המתקן המקומי לביוב והחזרת השטח לקדמותו בהתאם להוראות המשרד להג"ס.
הערה:
הועדה רואה בחומרה העדר תכנית לשדרוג מלא וקבוע של מט"ש נשג"ב ,אשר יתן מענה ראוי לצרכי הפיתוח של הרשויות
החברות בתאגיד .יש לקדם תכנית לשדרוג המט"ש לאלתר ולהציגו בהקדם.
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